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Predlog spremembe 1
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da zneski, vneseni v razdelek 1b 
predloga proračuna ustrezajo potrebam in 
ciljem regionalne politike, kakor jo je 
oblikovala Unija, zato zahteva, da se v 
skladu s predlogom Komisije proračunske 
vrstice v razdelku 1b ohranijo ali po 
potrebi ponovno vzpostavijo;

1. meni, da zneski, vneseni v razdelek 1b 
predloga proračuna ustrezajo potrebam in 
ciljem regionalne politike, kakor jo je 
oblikovala Unija, zato zahteva, da se v 
skladu s predlogom Komisije proračunske 
vrstice v razdelku 1b ohranijo ali po 
potrebi ponovno vzpostavijo; zavrača 
zlasti drastična znižanja, ki jih je 
predlagal Svet, za plačila v razdelku 1b;

Or. fr

Predlog spremembe 2
Monika Smolková

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je uspešno in učinkovito 
izvajanje regionalne politike izjemno 
pomembno za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020, saj ne prispeva le k 
učinkovitemu zmanjševanju regionalnih 
razlik, pač pa tudi k oblikovanju pravega
okvira za stabilno in trajnostno 
gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih 
mest;

2. poudarja, da je uspešno in učinkovito 
izvajanje regionalne politike izjemno 
pomembno za uresničitev strategije 
Evropa 2020, saj ne prispeva le k 
učinkovitemu zmanjševanju regionalnih 
razlik, pač pa tudi k oblikovanju 
primernega okvira za stabilno in trajnostno 
rast ter izvajanje načrta za nove veščine in 
nova delovna mesta;

Or. en

Predlog spremembe 3
Juozas Imbrasas
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je uspešno in učinkovito 
izvajanje regionalne politike izjemno 
pomembno za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020, saj ne prispeva le k 
učinkovitemu zmanjševanju regionalnih 
razlik, pač pa tudi k oblikovanju pravega 
okvira za stabilno in trajnostno 
gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih 
mest;

2. poudarja, da je uspešno in učinkovito 
izvajanje regionalne politike izjemno 
pomembno za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 v sedanjem okviru 
gospodarskih težav in težav, povezanih s 
proračunsko konsolidacijo, saj ne prispeva 
le k učinkovitemu zmanjševanju 
regionalnih razlik, pač pa tudi k 
oblikovanju pravega okvira za stabilno in 
trajnostno gospodarsko rast ter ustvarjanje 
delovnih mest;

Or. lt

Predlog spremembe 4
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je uspešno in učinkovito 
izvajanje regionalne politike izjemno 
pomembno za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020, saj ne prispeva le k 
učinkovitemu zmanjševanju regionalnih 
razlik, pač pa tudi k oblikovanju pravega 
okvira za stabilno in trajnostno 
gospodarsko rast ter ustvarjanje delovnih 
mest;

2. poudarja, da je uspešno in učinkovito 
izvajanje regionalne politike izjemno 
pomembno za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 v sedanjem okviru 
gospodarskih težav in težav, povezanih s 
proračunsko konsolidacijo, saj ne prispeva 
le k učinkovitemu zmanjševanju 
regionalnih razlik, pač pa tudi k 
oblikovanju pravega okvira za stabilno in 
trajnostno gospodarsko rast ter ustvarjanje 
delovnih mest;

Or. lt

Predlog spremembe 5
Juozas Imbrasas
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. zlasti se mu zdi pomembno podaljšati 
pilotne projekte in potekajoče aktualne 
ukrepe, ki zadevajo izvajanje 
makroregionalnih strategij, saj bi 
učinkovitejše izvajanje teh strategij 
omogočilo boljše izkoriščanje potenciala 
regij, bolj usmerjeno uporabo strukturnih 
skladov Evropske unije, in bi ponudilo 
najboljši možni odziv na izzive v dani 
regiji, na primer na področju varstva 
okolja;

Or. lt

Predlog spremembe 6
Rolandas Paksas

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4 a. zlasti se mu zdi pomembno podaljšati 
pilotne projekte in potekajoče aktualne 
ukrepe, ki zadevajo izvajanje 
makroregionalnih strategij, saj bi 
učinkovitejše izvajanje teh strategij 
omogočilo boljše izkoriščanje potenciala 
regij, bolj usmerjeno uporabo strukturnih 
skladov Evropske unije, in bi ponudilo 
najboljši možni odziv na izzive v dani 
regiji, na primer na področju varstva 
okolja;

Or. lt


